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1. Cenário Nacional 

Apesar de possuir uma métrica di-
ferente o IBC-BR, índice produzido pelo 
Banco Central e que mede o nível de de-
sempenho da atividade econômica, é 
considerado uma prévia do PIB (Produto 
Interno Bruto). No mês de agosto, ajus-
tado ao período, fechou com o pior de-
sempenho dos últimos 15 meses apon-
tando para uma retração na ordem de 
0,91% na comparação com julho/2016 
(gráfico 1). Já em comparação com igual 
mês de 2015 a redução foi de 2,72% con-
forme o gráfico 2. Isso indica a continui-
dade do processo recessivo da economia 

e fortalece a previsão da economia brasi-
leira fechar o ano com PIB negativo 
acima dos três pontos percentuais. 

No acumulado dos últimos 12 me-
ses o IBC-BR registra uma queda de 
5,48% na atividade econômica, regis-
trando apenas os primeiros 8 meses do 
ano têm-se uma queda de 4,98%. 

Mantem-se, contudo, a previsão de 
retomada do crescimento do PIB para 
2017 em torno de 1,3% 

. 

                  Gráfico 1- Brasil: IBC-BR de ago/15 a ago/16 (Var. % em relação ao mês anterior) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 

Gráfico 1- IBC- BR - Jan/16 a Jul/16- var % comparada ao mesmo mês do ano anterior 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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O quadro inflacionário persiste na 
economia brasileira, apesar de flutuações 
nos níveis inflacionários na análise por 
seguimento do varejo, em comparação a 
julho os níveis gerais não apresentam 
grandes variações permanecendo em pa-
tamares elevados (gráfico 3). 

Importante destacar os níveis atin-
gidos pelo setor de alimentação 
(16,15%) no Brasil, sendo o setor onde 
foram registrados os maiores níveis in-
flacionários do varejo no mês de setem-
bro/2016 

O fenômeno da manutenção de pa-
tamares elevados de inflação, favorece o 
processo de corrosão da renda das famí-
lias brasileiras, o que acaba por afetar o 
consumo das famílias e por consequên-
cia influencia negativamente os níveis da 
atividade econômica, o  que por sua vez 
repercute no processo de redução dos ní-
veis de emprego no setor, reiniciando um 
ciclo vicioso.

Gráfico 2- Recife e Brasil: IPCA - setembro/16 (Var.% acumulado em 12 meses) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 

 

2. Cenário do Comércio Varejista 
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tados negativos permanece no mês de 
agosto, como pode ser observado no grá-
fico 4. Estes resultados continuam sendo 

reflexo dos atuais níveis da atividade 
econômica que continuam em queda. Ao 
estratificar-se por setor permanece a si-
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setor de comercio varejista apontava o 
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setores de serviços e turismo, este último 
em melhor situação entre os analisados. 

Conforme pode ser observado 
abaixo, o comercio varejista registrou 
um recuo de 6,7% no total do volume co-
mercializado, enquanto os setores de ser-
viços e turismo registraram recuos de 5% 
e 2,4% respectivamente. 

Ao remetermos a análise para o 
estado de Pernambuco, gráfico 5, pode-
se observar que os resultados obtidos 

pelo varejo e serviços pernambucanos 
são ainda mais agudos, tendo o setor do 
comercio varejista recuado 11,2% e o de 
serviços 8,5% nos volumes comerciali-
zados nos últimos 12 meses, outro ponto 
de destaque é o setor de Turismo em Per-
nambuco que em julho/2016 havia apre-
sentado um resultado positivo, agora em 
agosto volta a cair e fecha com um resul-
tado de queda de 0,3% 

. 

Gráfico 4- Brasil: Volume de vendas do Varejo, Serviços e Turismo (var. % acumulada em 12 meses). 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 

Gráfico 5 - Pernambuco: Volume de vendas do Varejo, Serviços e Turismo (var. % acumulada em 12 meses). 

 

 
Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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O desempenho negativo regis-
trado pelo varejo pernambucano, que 
como visto anteriormente é ainda mais 
intenso que os níveis nacionais, guardam 
na verdade um comportamento seme-
lhante entre si, ou seja, apesar de Per-
nambuco registrar perdas maiores nos 
volumes comercializados proporcional-
mente ao registrado a níveis nacionais, o 

comportamento do mercado pernambu-
cano segue a tendência do resto do co-
mércio varejista do Brasil, conforme fica 
evidenciado no gráfico 6. O mesmo com-
portamento é registrado no setor de ser-
viços ao compararmos os números do 
mercado pernambucano com o nacional, 
gráfico 7.  

 
Gráfico 6 - Brasil, Pernambuco: variação acumulada em 12 meses do volume de vendas do varejo, em % - Ago/2015 
a Ago/2016 (Base: 12 meses imediatamente anteriores) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
 
Gráfico 3 - Brasil, Pernambuco: variação acumulada em 12 meses do volume de serviços, em % - ago/2015 a ago/2016 
(Base: 12 meses imediatamente anteriores) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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Apenas como fator de compara-
ção, ainda na perspectiva da análise da 
performance dos números de pernambu-
canos com relação aos nacionais, no que 
tange os níveis da produção física do se-
tor industrial acumulada nos últimos 12 
meses pode-se observar que o ano de 

2016 tem sido particularmente compli-
cado para o setor, apresentado ao final de 
agosto valores de perda superiores aos 
registrados a nível nacional proporcio-
nalmente, como pode ser observado no 
gráfico 8. 

  

Gráfico 8 - Brasil, Pernambuco: variação % acumulada em 12 meses da Produção Física Industrial - Ago/2015 a 
Ago/2016 (Base: 12 meses imediatamente anteriores) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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Gráfico 9 - Brasil, Nordeste: Comércio Varejista Simples - Agosto/2016 - (Var. % mensal igual mês do ano anterior) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 

 

Gráfico 10 - Brasil, Nordeste: Comércio Varejista Ampliado - Julho/2016 - (Var. % mensal igual mês do ano anterior) 

 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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Gráfico 11 - Variação do volume de vendas do comércio varejista por seguimento ago/2016 – Variação acumulada no 
ano (base: igual período do ano anterior) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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Gráfico 12 - Brasil, Pernambuco: Variação acumulada no ano do volume de serviços por seguimento em percentual 
(Mês de Ago/16 - base: Ago/15) 

 

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores 
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3. Análise dos Níveis de Confiança para o Varejo e Consumidores 

 

O índice de confiança do consu-
midor (ICC) produzido da Fundação Ge-
túlio Vargas possui importante correla-
ção com os padrões de consumo, isto 
porque, consumidores mais confiantes 
com relação sua situação econômica, so-
mado a outros fatores a exemplo do nível 
de renda, tem tendência a assumir pa-
drões de comportamento mais propensos 
a consumir. No ano de 2015 este índice 
apresentou os piores resultados de sua 
série histórica, contudo neste ano de 
2016 vem se recompondo gradativa-
mente, agora em outubro o ICC apre-
senta sua sexta alta consecutiva e atin-
gindo 82,4 pontos o maior nível desde 
dezembro de 2014. Como pode ser ob-
servado no gráfico 15, o maior responsá-
vel pelo crescimento do ICC está nas ex-
pectativas futuras dos consumidores o 
(IE-ICC), ou seja, apesar dos números 
difíceis apresentados atualmente pelo 

mercado de trabalho, e pela queda da 
renda real das famílias, os consumidores 
parecem acreditar que o pior da crise 
econômica já passou, em uma tendência 
de queda de juros e do processo inflacio-
nário, e por consequência em uma re-
composição do poder de compra das fa-
mílias. Ainda na análise do gráfico 15 
pode-se observar que o nível de satisfa-
ção com a situação atual (ISA-ICC) cres-
ceu 0,8 pontos, isto corrobora a percep-
ção de que o pior da crise já passou, con-
tudo a grande distância entre este índice 
e o que mede a expectativa futura (IE-
ICC) aponta para uma grande diferença 
entre como as famílias se encontram atu-
almente e em que condições elas espe-
ram estar no futuro próximo, demons-
trando haver por parte das famílias  uma 
grande expectativa em uma retomada da 
economia nacional. 

Gráfico 65 - Índice de confiança do Consumidor dessazonalizado (ICC) outubro/2016 

 

Fonte: FGV/IBRE – Elaboração Capta Consultores 
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Em relação ao índice de confiança do co-
mércio (ICOM), após a queda registrada 
em setembro, o índice cresce em outubro 
em 1,5 pontos, a pesar deste recente au-
mento o ICOM permanece em níveis bai-
xos, isso se deve principalmente pelo de-
sempenho do setor que registra consecu-
tivas perdas nos volumes comercializa-
dos, embora em níveis decrescentes. 

 O índice de confiança continua sendo 
alavancado pelas expectativas dos em-
presários, que neste mês de outubro re-
duziu-se em 2 pontos, isto indica que 
apesar de otimistas com relação ao fu-
turo, os comerciantes têm dúvidas com 
relação ao ritmo da recuperação da eco-
nomia e do poder de compras das famí-
lias. 

.

Gráfico 7 - Índice de Confiança do Comércio - série dessazonalizado (ICOM) 

 

Fonte: FGV/IBRE – Elaboração Capta Consultores 
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pela maioria dos outros estados no nor-
deste brasileiro. Outra constatação é que, 
de forma geral, o setor tem sentido uma di-
minuição no agravamento da situação já 
que as perdas registradas nos volumes de 
vendas têm se tornado mais suaves. 

Dentro dos seguimentos do varejo o de Ele-
trodomésticos registram as maiores perdas 
no volume comercializado acumulado no 
ano (31,7%). 

Na comparação entre os setores do comer-
cio varejista, serviços e turismo, este último 
obteve melhor desempenho, por outro lado 
o setor do comércio varejista apresenta as 
maiores perdas. 

O cenário atual que convive com incertezas 
no quadro econômico e um histórico de di-
ficuldades enfrentadas ao longo dos últimos 
meses, não foram suficientes para abalar o 
nível de confiança dos consumidores, me-
dido pela FGV, que pelo sexto mês consecu-
tivo elevou-se, importante notar que este 
crescimento se deu em grande parte pelas 
expectativas futuras dos consumidores, que 

de acordo com esta metodologia acreditam 
que as medidas tomadas na economia de-
vem repercutir de forma positiva nos níveis 
de renda das famílias e consequentemente 
aumento no seu do poder de compra. Já os 
índices apurados junto aos empresários do 
comércio, apesar de apresentar elevação 
neste mês de outubro demonstram uma 
maior incerteza quanto a velocidade dessa 
retomada da economia e do poder de com-
pra dos consumidores, isto fica demons-
trado pela queda de 2 pontos nos níveis da 
expectativa dos comerciantes. 

Em uma última análise é possível afirmar 
que de acordo com a métrica desenvolvida 
pela FGV para a construção do índice de 
confiança do consumidor e do índice de 
confiança do comércio, ambos estão, no 
presente momento, sofrendo maiores in-
fluências nas expectativas futuras, demons-
trando um quadro geral de aparente oti-
mismo, quanto a melhora do cenário econô-
mico atual para os próximos seis meses. 

 

 

  


